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 مخىطؿيت-واكع طياطت الجىاز ألاوزوبيت مً طياطاث ألاوزو

 مهدي بىهعىمت 

-3-باحث دهخىزاٍ حامعت الجصائس  

د إلالىترووي:  boukaouma9@gmail.comالبًر

 ملخظ:

ٓاث لُٗلً الاجداص  1995ٓهتلم ًمضخي ٖلى بٖالن بغقل  ؾٔٓ زماهُت ؾى

ْبي ؾىت  ْع ٓاع ألا ْهي ؾُاؾت الج ْبي  ًٖ ؾُاؾت ظضًضة  ْع ْ التي 2003ألا  ،

ظاءث بىمِ ظضًض مً ٖال٢اث م٘ ص٫ْ ظىٓب اإلاخٓؾِ ْ التي ج٣ٓم ٖلى 

ٓاع الجماعي الظي ٧ان مً الؿاب٤ ظاءث بمٗاملت  ٖال٢اث زىاثُت ٨ٖـ الخ

ْ الاظخماُٖت.ظضًضة في ال٣ًاًا الؿُاؾ ْ الا٢خهاصًت   ُت 

ْلُت،  ٝ الض ْالْٓغ ْبا  ْع تها ؤ ٝ ؤلا٢لُمُت التي ٖٞغ ل٣ض ِْغث هدُجت للْٓغ

ْبي ٖلى نُاٚت ؾُاؾُت جخ٠ُ٨ م٘ ألاْيإ  ْع َْظا ما ؤظبر الاجداص ألا

ْلُت الجضًضة.  خُض ظاءث اإلاباصعة مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؤلا٢لُمُت ْ الض

ْبي بألُا ْع ْل٨نها جدمل بك٩ل مُٗىت لالجداص ألا ث ظضًضة ًٖ الكغا٦ت 

ْبُت. ْع  مخ٩امل م٘ اإلاباصعاث ألا

ْعْ اليلماث املـخاحيت: ْبُت، -الٗال٢اث ألا ْع ٓاع ألا مخٓؾُُت، ؾُاؾُت الج

ْبي. ْع  مباصعاث الاجداص ألا
: Abstract 

The Barcelona Declaration was only eight years old. The European Union announced a new 

policy, the European Neighborhood Policy (ENP) in 2003, which brought about a new type 

of relations with the South Mediterranean countries, based on bilateral relations, which 

reflected a new treatment in the issues Political, economic and social. 

It emerged as a result of the regional circumstances that Europe has known and the 

international circumstances, which forced the EU to formulate a policy adapted to the new 
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regional and international situations. The initiative to achieve certain EU goals came with 

new partnership mechanisms but was integrated with European initiatives. 

Keywords: Euro-Mediterranean Relations, European Neighborhood Policy, European Union 

Initiatives. 

 ملدمت:

ٓهت التي ٚحرث مى٤ُ 13بٗض زالزت ٖكغ ) ع بٖالن بغقل ( ؾىت بٗض مْغ

ْبي مباصعة ظضًضة اإلاخمشلت في -ْعْالٗال٢اث ألا  ْع مخٓؾُُت ؤَل٤ ؤلاجداص ألا

ْلُت. ْعاء َظٍ اإلاباصعة حٛحراث ب٢لُمُت ص ٧ْان  ْبُت ،  ْع ٓاع ألا  ؾُاؾت الج

بدُض ٧ان َظٍ اإلاباصعة ظاءث مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت إلجداص 

ْعْ ْبي بألُاث ظضًضة ًٖ الكغا٦ت ألا ْع ْل٨نها جدمل بك٩ل -ألا مخٓؾُُت 

ْبُت.مخ٩ ْع  امل م٘ اإلاباصعاث ألا

ْمؿاثل  ْبُت زاهُا مباصت  ْع ٓاع ألا ال مِٟٓم ؾُاؾت الج ؾيخُغ١ بلى ؤ

ْؤزحر ٖال٢ت َظٍ الؿُاؾت م٘ اإلاباص ْبُت  ْع ٓاع ألا عاث اإلاخٓؾُُت ؾُاؾُت الج

ْبي. ْع  لالجداص ألا

 بيتو مـهىم طياطت الجىاز ألاوز  (1

ْبُت ظاءث هدُجت لخٛحراث ؤلا٢ ْع ٓاع ألا ْلُت الظي ؾُاؾت الج ْالض لُمُت 

ٓع التهضًضاث ألامىُت  ِا الٗالم م٘ بضاًت ألالُٟيُاث، ْزانت م٘ ِْ ٖٞغ

ْبي بلى بَال١ مباصعة ظضًضة ججاٍ  ْع ْٖملُت الخٓؾ٘ لالجداص ألا الجضًضة 

ْؤًًا مى٣ُت اإلاخٓؾِ. ُحن   ظحراجها الكٞغ

ٓع َظٍ الؿُاؾت  اهُال٢ا مً َظا ؾٓٝ هخُغ١ مً زال٫ َظا اإلابدض بلى ِْ

َْظا مً زال٫ ما ًلي: ْؤًًا ؤَضاِٞا ْزلُٟاتها  ًِا   ْحٍٗغ

 قهىز طياطت الجىاز ألاوزوبيت -ؤ 
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ٓاع بلى مباصعة "ظحران" الجضص التي جم  ْبُت للج ْع ْع الؿُاؾت ألا جغظ٘ ظظ

ْعبي،2002" ْعبي جدؿبا لخٓؾُ٘ ؤلاجداص ألا ْؤًًا  1" مً ٢بل ؤلاجداص ألا

ٕٓ ظض 2001ؾبخمبر 11هدُجت ألخضار  ٓع ه ِ  ًض مً التهضًضاث ألامىُت.ْْ

ْبُت ، ٖلما ؤن َظٍ  ْع ٓعاث ألامىُت ألا ٣ْٞا للخه ٓاع  ٓم الج ٓع مِٟ ْظاء جُ

ْبُت لؤلمً ٖام  ْع التي جُالب   2003الؿُاؾت ظاءث في بَاع "ؤلاؾتراجُجُت ألا

ْع  ٓاع اإلاباقغ لئلجداص ألا بي ، بةَال١ ججم٘ بلضان الخ٨م الغقُض " ْ ًٖ الج

ْالض٫ْ الًُٟٗت خُض جىدكغ ألن اهسغاٍ الجحران ف ي الجزاٖاث الٗىُٟت 

ٓ الضًمٛغافي ؤلاهٟجاعي ٖلى  ْاإلاجخمٗاث الٟاقلت خُض الىم مت اإلاىٓمت  الجٍغ

ْبا، ؤن ٧ل طل٪ ًسل٤ لِا ال٨شحر مً اإلاك٨الث" ْع ْص ؤ  2خض

 11ْمىّ جم بَال١ َظٍ الؿُاؾت ألَضاٝ ؤمىُت ْزانت بٗض ؤخضار 

ؼ الخٓظّ ألامجي خُض ظاءث َظٍ ألاخضا 2001ؾبخمبر  ابُت لخٍٗؼ ر ؤلاَع

ٓبي اإلاباقغ  ٫ٓ مدُُّ الجى ٓعاث ؤلاؾتراجُجُت خ ْبي في بىاءٍ للخه ْع ألا

)مى٣ُت ظىٓب اإلاخٓؾِ( ْفي جدضًض لُبُٗت التهضًضاث التي ٌٗخ٣ض ؤلاجداص 

ْالضًم٣غاَُت. ٓصٍ ٦ًٟاء للغزاء ْالاػصَاع  ْبي ؤجها تهضص ْظ ْع  3ألا

٨ُت  2001ؾبخمبر 11ْالى٣ُت ألازٔغ بٗض ؤخضار  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ؤن ال

ْبي  ْع مًذ في ٞغى بغهامجِا الؿُاسخي للكغ١ ألاْؾِ ٖلى ؤلاجداص ألا

ٓع اه٣ؿاماث ْزهٓنا بػاء  لسخي ، ما حؿبب في ِْ ٓان ألَا جدذ الٗى

٨ُت في الٗغا١ ) ت ألامٍغ (، التي اٖتريذ ٖليها مً 2003الٗملُت الٗؿ٨ٍغ

ْؤإلااهُا ، بِىما ؤًضت ْبا الكغ٢ُت ٞغوؿا  ْع ْص٫ْ ؤ ْبًُالُا  ْبؾباهُا  ُاهُا  ها بٍغ

ْحك٨ُُا مما ؤٖاص بلى ألاطَان  ٓهُا  ٓل ْب ْهي اإلاجغ  ٍٓت في ؤلاجداص  خضًشت الًٗ

ْبُت اإلاكتر٦ت. ْع ؤلاعبا٥ اإلاؿخمغ في الؿُاؾت الخاعظُت ألا
4 
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ْبا في مجالي  ْع بدُض ٦كٟذ ألاػمت الٗغا٢ُت ًٖ اه٣ؿاماث ٖم٣ُت في صازل ؤ

ٓما ٓص ؤلاجداص الضبل ْؤِْغث ألاػمت مضٔ الهٗاب التي ح١ٓٗ ْظ ْالضٞإ  ؾُت 

ْلُت.  5ْجإزحٍر في الؿاخت الض

ْبُت ٖام  ْع التي ٧اهذ  2003ْبالخالي مً زال٫ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ألامىُت ألا

ْبُت ظاءث مً ؤظل بىاء ألامً في الض٫ْ اإلاداصًت  ْع ٓاع ألا ممِضة لؿُاؾت الج

ْؤًًا  مى٣ُت البدغ ألابٌُ اإلاخٓؾِ. لِا في الجِت الكغ٢ُت 

ِا  ٓ ٖملُت الخٓؾ٘ الظي ٖٞغ ٓع َظٍ الؿُاؾت َ ْعاء ِْ ْؤما الؿبب الغثِسخي 

ْبي ٖام  ْع ٓاع لخٟهُل ٖال٢اث 2004ؤلاجداص ألا ، ألن جم ْي٘ ؾُاؾت الج

ٍٓخّ. ْالكغ١ ٚحر اإلاغشخحن لًٗ ْبي بجحراهّ في الجىٓب  ْع  ؤلاجداص ألا

ٍٓت في ؤلاجدا ْبُت ْفي بَاع مىذ الًٗ ْع ْبي هجض عثِـ اإلآٟيُت ألا ْع ص ألا

ٓل٨ُُت في  ٓٞان ال٩از صي" ٖىض ما ٢ام بخ٣ضًم في ظامٗت ل ٓ بْغ ماه الؿاب٤ "ْع

ٓٞمبر  ْْن٠ الجحران ؤلاجداص  2004ه ٓاع الجضًضة  ٖغيا لؿُاؾت الج

ٓاع بإجها " ٧ل شخيء ما ٖضا  ْلخو ؾُاؾت الج ْبي بـ "خل٣ت ألانض٢اء"  ْع ألا

ٓاٞظ ٖضة ٖلى الٟغم في ما ًسو جىمُت اإلااؾؿاث" ٞاجدا بظل ٪ ه

ْمٛل٣ا الباب ؤمام الاهًمام.  6الخباصالث، 

ْبُت بٗض ؤقِغ مً  ْع ُْٞما ًسو ٖملُت الخٓؾ٘ ؤنضعث اإلآٟيُت ألا

صي" في  ماهٓ بْغ ْبا اإلآؾٗت  2003ماعؽ11مدايغة " ْع ْع ٓان "ؤ ْز٣ُت بٗى

ْال ٓاع : بَاع ظضًض للٗال٢اث م٘ ظحراهىا في الكغ١   7جىٓب".ْالج

ت مٟاصَا ؤن جٓؾ٘ ؤلاجداص في  ٍَٓغ ٌكمل  2004بدُض جغج٨ؼ ٖلى ٨ٞغة ظ

ْعة ص٫ْ ظضًضة ْفي الجىٓب. ْصٍ بلى مجا  8بدض

٫ٓ  2004ألن ٞترة  ش صز ْبي ٞترة بلخاح ٖلى  10هي جاٍع ْع ص٫ْ بلى الًٟاء ألا

ٓاع مخماؾ٨ت جدضص ؤَضاٝ الٗال٢اث اإلاخمحزة م٘  ْبحن إلًجاص ؾُاؾت ظ ْع ألا
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ا اإلاباقغ الض٫ْ  ٓاَع ْبا اإلآؾٗت في ظ ْع ْعة ألن ؤ ملُٓن وؿبت  385اإلاجا

ْص٫ْ لجىٓب اإلاخٓؾِ. ْالض٫ْ اإلاؿخ٣لت خضًشا  ؾُا  ٓػٖحن بحن ْع  9م

ْبا  ْع ٍْجب ؤلاقاعة ؤن في ألا٫ْ ٧اهذ مٓظِت َظٍ الؿُاؾت بلى ص٫ْ ؤ

ْبُت التي ؤنضعجّ في ماعؽ  ْع ْل٨ً في بُان اإلآٟيُت ألا  2003الكغ٢ُت، 

ْهي:خضصث م ٖٓت مً البلضان   10جم

ؾُا   ْع

ؾُا  ٓلضاُٞا، بُالْع ٦ْغاهُا، م  ؤ

 بلضان ظىٓب اإلاخٓؾِ 

 بلضان البل٣ان الٛغبُت 

ْبا ال ًم٨ً ؤن جخٓؾ٘  بلى ما الجهاًت  نغح ؤلاجداص  ْع ْصاثما ُٞما ًخٗل٤ بإ

ٖٓت مً الخدضًاث  ٧ْان َغح َظٍ الؿُاؾت مجم ْبي َظٍ الؿُاؾت  ْع ألا

ْجخمشل في :ِْغث م٘ جٓؾ٘ ؤلاجداص ألا  ْبي   11ْع

ْبا، م٘  -1 ْع جدضي ْظٓب ججىِب حك٨ُل زٍُٓ ظضًضة في ؤ

ْص ؤلاجداص الىاقئت خضًشا  ؤلاؾخجابت إلاُالب ْخاظاث  اهخجتها خض

 ًٖ الخٓؾ٘.

ْص  -2 عة مإؾؿت الخض جدضي الغبِ بحن م٣خًُاث ألامً الضازلي ْيْغ

(l’institutionnalisation des frontières ) 

ْالجم -3 ٓاء  ْلئ٪ هدٓ الاهًمام جدضي اخخ ْؤ ٘ بحن جُلٗاث َاالء 

ْبي. ْع  ال٩امل ْالالخدا١ باإلجداص ألا

غاٝ في صازل ًٞاء ؤلاجداص ،  -4 جدضي بىاء ظماٖت ؤمً مخٗضصة ألَا

ْ مِضصْن.  صْن ؤن ٌكٗغ الجحران ؤجهم م٣هٓن ؤ
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ْعة في بصاعة ٢ًاًا ٖلى صعظت ٖالُت مً  -5 جدضي ؤ٢ام الض٫ْ اإلاجا

ْبي )هجغة ٚحر الخؿاؾُت ْألاَمُت باليؿ ْع بت لؤلمً ؤلاجداص ألا

اب ، ...............(. مت مىٓمت ، بَع ُت ، ظٍغ  قٖغ

ٓاع  ٓاؾُت ؾُاؾت الج ْبي ب ْع ْمً زال٫ َظٍ الخدضًاث هٔغ ؤن ؤلاجداص ألا

ْبي  ْع ٓبت في الخٗامل مِٗا ألن ٖملُت الخٓؾُ٘ لئلجداص ألا ٩ًٓن لّ الهٗ

ْص الخاعظُت ؤوكإث زٍُٓ ج٣ؿُم ظضًضة ٚحر مٗلىت ، ْخغ٦ ذ الخض

ْبي في جماؽ مباقغ م٘  ْع لئلجداص هدٓ ًٞاءاث ؤبٗض ؤنبذ مِٗا ال٨ُان ألا

ٖٓت مً الجحران ٌك٩لٓن خل٣اث مسخلٟت ٓ   12مجم ماه ْلِـ ٦ما ٢ا٫ "ْع

ْبي في  ْع صي" خل٣ت ؤنض٢اء بل ؤنبدذ مهضع تهضًض لئلجداص ألا بْغ

 ْ ْع ٓاع ألا ٓع ؾُاؾت الج ْمىّ حٗل٤ ِْ ب  بُت بٗاملحن ؤؾاؾُت اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

ْبي  2001ؾبخمبر  11َما ؤخضار  ْع ٓ ٖملُت جٓؾ٘ ؤلاجداص ألا ْالٗامل اإلاِم َ

سِا. تهما في جاٍع  التي حٗٝغ مً ؤ٦بر ٖملُت جٓؾ٘ ٖٞغ

 حعسيف طياطت الجىاز ألاوزوبيت -ب 

 ٕ ْهي هاججت اإلاكْغ ْبُت  ْع ْبي ًٖ اإلااؾؿاث ألا ْع ٓاع ألا جىبش٤ ؾُاؾت الج

ٓع َظٍ  13مىُت اإلاكتر٦تللؿُاؾت الخاعظُت ْألا  ٦ْما ط٦غها ؾاب٣ا في ِْ

ْبُت في ماعؽ  ْع ْبا  2003الؿُاؾت مً زال٫ ما ؤنضعجّ اإلآٟيُت ألا ْع ًٖ ؤ

ٓاع. ْالج  اإلآؾٗت 

ْالتي  ٓز٣ُت ظاءث لٗغى َظٍ الؿُاؾت الجضًضة ،  بدُض مً زال٫ َظٍ ال

ْالكغ  ْبي بجحراجها في الجىٓب  ْع ١ ٚحر جم ْيّٗ لخُٟٗل ٖال٢اث ؤلاجداص ألا

ْعْ ْهي حكمل ألا٫ْ الكغا٦ت ألا ٍٓخّ ،  مخٓؾُُت )مً ص٫ْ  -اإلاغشخحن لًٗ

ٓعظُا  ؾُا ، ْظ ْبُالْع بجان،  ْؤطٍع ْم٘ لبُا(، بياٞت بلى ؤعمُيُا  جغ٦ُا 

٦ْغاهُا. ْؤ ٓلضاُٞا،  ْم ،14 
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َْظا ما ؤصٔ بلى َغح ٖليها قغا٦ت  ًذ َظٍ الؿُاؾت  ؾُا  ٣ٞض ٞع ْؤما ْع

ْاؾٗت إلاى٣ُت بؾتراجُجُت بؿب  ال ًم٨ً جسُ ؾُا يمً ؾُاؾت  ل ْع

 ٦15بحرة.

جماص مخباص٫ بحن الض٫ْ ؤلاجداص ‘ْمىّ ظاءث َظٍ الؿُاؾت مً ؤظل زل٤ ب

ٓع زٍُٓ اه٣ؿام ظضًضة في  ْالتي حؿعى بلى جٟاصي ِْ ٓاع  ْص٫ْ الج ْبي  ْع ألا

ْص ؤلاجداص ْفي  ْالغزاء صازل خض ؼ الالاؾخ٣غاع  ْحٍٗؼ ْبا)الؿخاع الخضًضي(  ْع ؤ

. ٓاٍع  16ظ

ْبُت، ٖلى الالتزام اإلاخباص٫ بال٣ُم اإلاكتر٦ت بما ٦م ْع ٓاع ألا ٓم ؾُاؾت الج ا ج٣

ْاخترام خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ْالخ٨م الغقُض   17ٞيها الضًم٣غاَُت ْؾُاصة ال٣اهٓن 

َْظا هٟـ ما ظاء في الكغا٦ت  ْبي  ْع ؤي ظاءث مً ؤظل ه٣ل ٢ُم ؤلاجداص ألا

ْجضزل يمً ؤ٩ٞاع اللُبرالُت الجضًضة. ْبُت  ْع  ألا

ْبُت ًم٨ً  ْع ٓاع ألا ْؤما ُٞما ًسو ؤَم مجاالث الخٗاْن في بَاع ؾُاؾت الج

ْهي:  18جلخُهِا في الى٣اٍ الخالُت 

ْاهٟخاح الؿ١ٓ.  ت جًُٟلُت   ب٢امت ٖال٢اث ججاٍع

ٓاٖض الؿ١ٓ الضازلُت في َظٍ البلضان.   جُب٤ُ ٢

ْبدغ٦ت ألاشخام الٗابغة   ْي٘ ؾُاؾت مخٗل٣ت بالهجغة الكغ٦ُت 

ْص.  للخض

ابُت.الخٗ  ْم٩اٞدت ألازُاع ؤلاَع ٢ٓاًت   اْن اإلا٨ش٠ بٛغى ال

ْحؿُحر ألاػماث.  ٢ٓاًت مً الجزاٖاث  ْبي في ال ْع  جضزل ؤلاجداص ألا

ْالخٗاْن الش٣افي.   جغ٢ُت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 
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ْبُت للى٣ل   ْع ْبي في البب٩اث ألا ْع بصماط الجحران الجضص لئلجداص ألا

ْبي للبد ْع  ض.ْالُا٢ت ْؤلاجهاالث ْفي ال٣ًاء ألا

ٕ، ٞةهىا هجض ؤن الٓؾُلت  ٓاع ٦مكْغ ت ؾُاؾت الج ْلظا بطا اهخ٣لىا إلاٗٞغ

ٓزاث٤ الشىاثُت التي ناص١ ٖليها  ْجُب٣ُِا ، جخمشل في ال ألاؾاؾُت لخىُٟظَا 

ْالؿُاسخي ٦ما ؤن الض٫ْ  ْاإلادضص لبرهامج ؤلانالح ؤلا٢خهاصي  الُٝغ 

 ْ ٓاثض اإلاسُُاث الٗمل َظٍ ، هي جل٪ الض ْٞ ٫ التي ؤبغمذ الجضًغة بيخاثج 

ْبي. ْع ْ بجٟا٢ُاث حٗاْن م٘ ؤلاجداص ألا  19قغا٦ت ؤ

ْبُت جُب٤ ٖلى الض٫ْ التي ٢ض ٧اهذ في  ْع ٓاع ألا ْمىّ هجض ؤن ؾُاؾت الج

ْعْ ْبي في بَاع الكغا٦ت ألا ْع َْظا ما -ٖال٢ت زىاثُت م٘ ؤلاجداص ألا مخٓؾُُت 

ْبُت ْع ٓاع ألا  . هجض في الض٫ْ اإلاخٓؾُُت التي صزلذ في ؾُاؾت الج

ْمً زال٫ َظا الجض٫ْ ًخطر لىا ؤن الض٫ْ التي ٧اهذ في بَاع الكغا٦ت 

ْبهما جب٣ى الجؼاثغ الٓخُض مً  ْبُت  ْع ٓاع ألا ْصزلذ في ؾُاؾت الج ذ  ناٖع

الض٫ْ الٗغبُت لم جضزل في َظٍ الؿُاؾت بلى ظاهب لُبُا بؿب ٖضم 

 .مكاع٦تها في الكغا٦ت

 ؤَداؾ ودلـياث طياطت الجىاز ألاوزوبيت -ج 

ْبُت في بن ب ْع ٓاع  2003ماعؽ  11ُان اإلآٟيُت ألا بسهٓم ؾُاؾت الخ

ْبُت خُض َظٍ الؿُاؾت " ٌؿعى  ْع ٓاع ألا ْبُت َضٝ ٖام لؿُاؾت الج ْع ألا

 ْ ٓاع )صاثغة ألانض٢اء ؤ مً زاللِا ؤلاجداص بلى ب٢امت مى٣ُت اػصَاع ْخؿً الج

ٓم ٖل ى خل٣ت ألانض٢اء( اإلاٛل٣ت جمام مً ٢بل ٖال٢اث ي٣ُت ْؾلمُت ج٣

 20الخٗاْن".

ْبا  جٟترى ؤن الِضٝ  ْع ٫ٓ ؤ ُْٞما ًسو ًٖ ب٢امت "خل٣ت ألانض٢اء" خ

ٓهّ بىاء هٓام ؤ٣ٞي ًخٟاٖل ُّٞ ٧ل َٝغ ٖلى مؿخٔٓ مدؿاْي ، بل  بُٗض ٧
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ٓص َٓ الؿعي بلى ب٢امت "هٓام خل٣اث ممغ٦ؼة ) ( ج٣٘  concentriqueاإلا٣ه

ْعة ؤَغاّٞ اإلا ْحك٩ل الض٫ْ اإلاجا ْبا في مغ٦ٍؼ ،  ْع  21دُُت.ؤ

ٓز٣ُت الخٓظيهُت  ْبُت ْيٗتها ال ْع ٓاع ألا ْؤما باألَضاٝ ألاؾاؾُت لؿُاؾت الج

ٓاع ْبُت الج ْع ْبُت في  لؿُاؾت ألا ْع صعتها اإلآٟيُت ألا
ً
، 2004ماي  12التي ؤ

ْج٨مً في: ٓز٣ُت ْيٗذ ألاَضاٝ ألاؾاؾُت لِظٍ الؿُاؾت   22خُض َظٍ ال

ال الجاهبحن في مىا٤َ جغ٢ُت الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت في ٦ -1

ْص اإلاكتر٦ت.  الخض

ْم٩اٞدت  -2 ْالصخت الٗامت  مٗالجت الخدضًاث اإلاكتر٦ت مشل البِئت 

مت اإلاىٓمت.  الجٍغ

ْص آلامىت. -3  جإمحن ْيمان الخض

 جغ٢ُت الخٟاٖالث مً " الكٗب بلى الكٗب". -4

ٓاع  ْبي مً زال٫ ؾُاؾت الج ْع ٍْدبحن مً َظٍ ألاَضاٝ ؤن ؤلاجداص ألا

ْبُت ظاء  ْع ب٣ُمت مًاٞت جدؿب ًٖ  الؿُاؾاث الخ٣لُضًت لئلجداص ألا

ْؤًًا الكغ١  ْبي ْزانت جل٪ اإلآظِت إلاى٣ُت ص٫ْ ظىٓب اإلاخٓؾِ  ْع ألا

ْجخمشل َظٍ ال٣ُمت اإلاًاٞت مً زال٫ ٖىانغ م٣ضمت في بَاع  ْبُت  ْع ألا

ْالتي جخمشل في: ٓاع   23ؾُاؾت الج

ٓاع ، بم٩اهُت ؤن جب -1 ْبي للج ْع ٣ى ججاٍ ٢ضمذ ؾُاؾت ؤلاجداص ألا

ْؤًٞل ِٞما"  ظحراهّ " م٣اعبت ؤ٦ثر تهضًٟا 

ٓع مً الخٗاْن البؿُِ بلى صعظت ٖالُت مً الاهضماط ،  -2 حؿمذ بالٗب

ْبم٣خضخى ٖلى ْظّ الخهٓم مكاع٦ت البلضان اإلاِىُت بالؿ١ٓ 

ْبي" ْع  الضازلي لئلجداص ألا

ْبي ْظحراهّ -3 ْع  ج٣ٓي الخٗاْن الؿُاسخي بحن ؤلاجداص ألا
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ٓاع ألا  -4 ْبُت حؿمذ ؾُاؾت الج ْع ْبُت بإن جٟخذ بٌٗ البرامج ألا ْع

ٓاع.  لبلضان الج

ٓؤمت للكغ٧اء  -5 ْوكاَاث ج ٓٞحر صٖم ج٣جي  حؿمذ َظٍ الؿُاؾت بخ

ْبي. ْع بٓن في الامخشا٫ إلاٗاًحر ؤلاجداص ألا  الظًً ًٚغ

ْبُت هي ؾُاؾت ؤ٦ثر  ْع ٓاع ألا ْمً َظٍ الى٣اٍ ًخطر لىا ؤن ؾُاؾت الج

ن الضازلُت للض٫ْ اإلا ٓاع، خُض الِضٝ جضزل في قْا كاع٦ت في ؾُاؾت الج

٦ٓمت، لخل٤ قغ٧اء ؤ٦ثر  ٍٓاث الخ مً َظٍ الؿُاؾت َٓ جد٤ُ٣ ؤٖلى مؿخ

ال بلى  ًٞاء مخٓؾِ ؤ٦ثر ؤمً  ْبا ْظحراجها ْن ْع ْٞٗالُت بحن ؤ اؾخ٣غاع 

  24ْعٞاَُت.

ْبُت َىا٥  ْع ْعاء ؤَضاٝ َظٍ الؿُاؾت التي ظاءث في الىهٓم ألا ْل٨ً 

ظٍ الؿُاؾت هدُجت لخٛحراث التي جُغ٢ىا بليها في زلُٟاث بدُض ؤَل٣ذ َ

ْعاء َغح َظٍ اإلاباصعة. ٓامل التي ٧اهذ   اإلاُلب ألا٫ْ ْزانت الٗ

ى ؤمىُت  ا جخٗل٤ بْٗغ ََٓغ ْبُت في ظ ْع ٓاع ألا ْل٣ض هجض ؾُاؾت الج

ٓامل  ْاظخماُٖت ، خُض جتر٦ؼ ؤَمُتها ؤلاؾتراجُجُت ٖلى ؤعبٗت ٖ ْب٢خهاصًت 

 25ْهي:

 الهجسة: - ؤ

ْبُت ٣ٞض هج ْع ٓاع ألا ْبُت لؿُاؾت الج ْع ٓز٣ُت الخٓظيهُت للمٟٓيُت ألا ض في ال

ْالؿُاؾت" هجض ٞيها جىو  2004ماي  12الهاصعة في  ٓع " الٗضالت  ْفي مد

ٍٓاث مٗٓم  26ٖلى ما ًلي: ْل ْص يمً ؤ " مً اإلادخمل ظضا ؤن ج٩ٓن بصاعة الخض

ٓصَم ٌؿخُُ٘ ؤلاجداص ألا  ْبي بغامج الٗمل طل٪ ؤهّ بًٟل جٓخُض ظِ ْع

ٕ لؤلشخام". ْحؿُِل ؤلاهخ٣ا٫ اإلاكْغ ْص اإلاكتر٦ت   ْظحراهّ بصاعة ؤًٞل للخض



 8102 

331 

 
 

ْمً َىا ًخطر مً زلُٟاث َظٍ الؿُاؾت هي م٩اٞدت الهجغة في مى٣ُت 

ْبا ، ٣ٞض هجض خؿب بخهاثُاث  ْع ً في الٗالم  2005ؤ  191ؤن ٖضص اإلاِاظٍغ

ٓالي  21ملُٓن مِاظغ، خُض  ٓ  41ما ٣ًضع بد ٓصْن في ملُٓن مِاظغ  م ظ

ً بـ  ْج٣ضع وؿبت اإلاِاظٍغ ْبي،  ْع مً بظما٫ ٖضص ؾ٩ان  8.6ؤلاجداص ألا

 27ؤلاجداص.

ٍْالخٔ مً َظا  الجض٫ْ ؤن َىا٥ جؼاًض ٖضص ألاشخام اإلا٣خىهحن  

ْعٚم جغاظ٘ الٗضص في بٌٗ  ْبي  ْع ٕٓ ؤلاجداص ألا ْبُت في مجم ْع بالجيؿُاث ألا

َْظا عاظ٘ بلى ؾُاؾت بٌٗ ال ْبُت  ْع ض٫ْ التي اجسظث بظغاءاث الض٫ْ ألا

.ً  ناعمت للمِاظٍغ

ْبي  ْع ٍْجب ؤلاقاعة ؤهّ ًٓظض مً الصخيء اإلاخضا٫ْ لضٔ الغؤي الٗام ألا

ت لغبُِا ب٩ل اإلاساَغ  ٓ الخسٝٓ مً الهجغة الؾُما الؿٍغ ْاإلاضٖم بٖالمُا ، َ

ْؤًًا باإلؾالم بٗض ؤخضار  ابُت في  2001ؾبخمبر 11ْالتهضًضاث ،  ؤلاَع

الًاث اإلاخدض ت ٖضاثُت ٖلى لؿان ال ٍْترصص َظا ألامغ بجٖز ٨ُت ،  ة ألامٍغ

ْعظا٫ الضًً في اإلاجخمٗاث الٛغبُت. المحن  ً ْؤلٖا ْاإلا٨ٍٟغ لحن    28اإلاؿْا

 جبعيت الؿاكت: -2

ْبُت ميك٣ت مً " ؤلاؾتراجُجُت  ْع ٓاع ألا ٦ما ؤقغها في البضاًت ؤن ؾُاؾت الج

ْبما ؤن مً ؤَم ه٣اٍ التي جُغ  ْبُت"  ْع ٢ذ بليها َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ألامىُت ألا

٫ٓ جُب٤ُ ؤلاؾتراجُجُت ألامىُت  غ خ هجض ؤمً الُا٢ٓي بدُض هجض في الخ٣ٍغ

ْبي لضًّ "  ْع ْبُت ؤقاعث بلى ؤمً الُا٢ت ، ٣ٞض هجض" ؤن ؤلاجداص ألا ْع ألا

ْؤن اهسٟاى ؤلاهخاط صازل  اإلاساْٝ اإلاخٗل٣ت بالخبُٗت الخانت بالُا٢ت.....، 

 ٫ٓ ْبا ٌٗجي بدل ْع % مً 75ٞةهّ ًخٓظب اؾخحراص ما ٣ًاعب مً  2030ؤ
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ْالبتر٫ْ" ْبي ؤن ًخسظ ، 29خاظاتها مً الٛاػ  ْع َْظا ما ًض٫ ٖلى ؤلاجداص ألا

ٓاظِت َظا الخدضي.  مباصعة ْؾُاؾت إلا

 ٕٓ ْبي ؾِؿعى بلى "الخى ْع ٓز٣ُت حكحر بلى ؤن ؤلاجداص ألا ْصاثما في هٟـ ال

غ١ ؤلاًها٫ م ٓص مهاصع ؤلامضاصاث َْ ٢ٓ ٦ْظل٪ ؤلاصاعة ألا٦بر لل ِم ظضا 

ْاخترام خ٨م ال٣اهٓن ؤلاؾدشماع في بلضان اإلاهضع ، جضٖم ؾُاؾت  الجُضة 

ْبي َظٍ ألاَضاٝ مً زال٫ الٗال٢اث م٘ ؤؾُا الٓؾُى  ْع ؤلاجداص ألا

ْبجداص خٓى البدغ ألابٌُ  ٦ْظل٪ الكغا٦ت الكغ٢ُت  ٣ُا ،  ْؤٍٞغ ٢ٓاؽ  ْال٣

 30اإلاخٓؾِ".

ٓاع بلــــى بلــــضان الكــــغ٢ُت زــــم بلــــى ص٫ْ ْمىــــّ َــــظا ًــــض٫ ٖلــــى جٓظُــــّ ؾُاؾــــت ا لجــــ

ْبــي ٌٗخمــض ٖلــى  ْع ْبمــا ؤن ؤلاجدــاص ألا ٓ بهــضٝ ؤمــً َــا٢ٓي  ظىــٓب اإلاخٓؾــِ َــ

٣ُـــــا ،  ٓعصة لخلبُـــــت ههـــــ٠ اخخُاظاجـــــّ مـــــً مى٣ُـــــت الكـــــما٫ بٍٞغ الُا٢ـــــت اإلاؿـــــخ

ْعْؾــــــــــــــــــــــــــــُا. ْبــــــــــــــــــــــــــــا  ْع   ْالىهــــــــــــــــــــــــــــ٠ آلازــــــــــــــــــــــــــــغ مــــــــــــــــــــــــــــً قــــــــــــــــــــــــــــغ١ ؤ

اب:  -3  ألامً ومياؿحت إلاَز

ٓز٣ُت الهاصعة ًٖ ؤلاج ٓان " بؾتراجُجُت ألامىُت حكحر ال ْبي بٗى ْع داص ألا

اب، ؤؾلخت الضماع الكامل  ْهي ؤلاَع ْبُت" ؤن َىا٥ زمؿت تهضًضاث  ْع ألا

ْمىّ ًض٫ ؤن بٗض ؤخضار  ْؤًًا  2001ؾبخمبر  11ْالهغإ ؤلا٢لُمي ، 

ابُت في  ض ػاصث مً الِاظـ ألامجي لضٔ  2004ماعؽ 11ؤخضار ؤلاَع في مضٍع

ْبُحن. ْع  31ألا

ْٖملُت ْٚؼ ؤٞٛاوؿخان ْخغب الٗغا١  2001ؾبخمبر  11ؤخضار  ْزانت م٘

ْل٣ض ِْغ ظُل ظضًض مً اإلاىٓماث  اب،  ؤصٔ طل٪ بلى جىامي ْاَغة ؤلاَع

ْالجيؿُاث. ابُت ًدؿم بإهّ ٖابغ لل٣اعاث   32ْالجماٖاث اإلاؿلخت ؤلاَع
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 الخجازة وإلاكخطاد:  -4

ٓن ٣ًٗٓن في ص٫ْ ظىٓب اإلاخ ْبا الخجاٍع ْع ْبا ، ؤ٦بر قغ٧اء ؤ ْع ٓؾِ ْقغ١ ؤ

ْبي بدض ؤلاخهاثُاث جبحن  ْع ْلِظا اإلاى٣ُخحن طاث ؤَمُت بالٛت في ب٢خهاص ألا

ْمً  ْص٫ْ ظىٓب اإلاخٓؾِ  ْبُت هي ص٫ْ الٗغبُت  ْع ؤ، ؤ٦بر مؿتهل٨حن لؿل٘ ألا

ْبُت  ْع زال٫ َظا الجض٫ْ ًخطر ؤن ص٫ْ اإلاخٓؾِ مً ؤ٦بر مؿتهل٩ي لؿل٘ ألا

ْبي ًجٗل مً  ْع مى٣ُت اإلاخٓؾِ طاث ؤَمُت بالٛت في ْلِظا ؤلاجداص ألا

ٓا١  ٓاع بؿب الخٟاّ ٖلى ألاؾ ؾُاؾخّ الخاعظُت ؤصزلِا في ؾُاؾت الج

ت الؿُُغة ٖلى َظٍ اإلاى٣ُت.  ْيمان اؾخمغاٍع

 مبادئ ووطائل طياطت الجىاز ألاوزوبيت (2

ا مً  ٖٓت مً الٗىانغ التي جم ب٢غاَع ْبُت ٖلى مجم ْع ٓاع ألا جغج٨ؼ ؾُاؾت الج

ْزاث٤ اإلا ْؤَم َظٍ الٗىانغ زال٫  ٓاع ،  ْبُت اإلاخٗل٣ت بؿُاؾت الج ْع ٟٓيُت ألا

 33هي:

 مبادئ طياطت الجىاز ألاوزوبيت -ؤ 

ٓزاث٤ اإلاىبش٤  ٖٓت مً اإلاباصت التي خضصتها ال ٓاع ٖلى مجم جغج٨ؼ ؾُاؾت الج

ْجخمشل َظٍ اإلاباصت ُٞما ًلي: ْبي  ْع  مً ؤلاجداص ألا

ً ؤَم خُض هجض َظا اإلابضؤ م 34:مبدؤ الشسوؽ الخـاوغيت -1

ٍ التي  ٓ مبضؤ الكْغ ْبُت َ ْع ٓاع ألا مباصت التي جغ٦ؼ ٖلُّ ؾُاؾت الج

ْعبي بلى  ًخم الخٟاْى ٖلُّ ، ْفي َظا الؿُا١ ٣ٞض ؤقاعث ؤلاجداص ألا

ُت ) ْبا  ( بك٩ل مباقغconditionnalitéَظٍ الكَغ ْع ٓز٣ُت ؤ في ال

ٓاع ْالج ٓز٣ُت ما ًلي " بن مضٔ 35اإلآؾٗت  ، خُض ظاء في َظٍ ال

٪ ؾ٩ُٓن ْب٣ًا ْبي م٘ ٧ل بلض قٍغ ْع ٓع ٖال٢اث ؤلاجداص ألا ٕ جُ
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٢ْضعجّ ٖلى  ٦ْظا بدؿب بعاصجّ  بدؿب بلتزام بالٛحر اإلاكتر٦ت ، 

ٍٓاث اإلاؿُغة". ْل  36ججؿُض ألا

٨ت في َظٍ الؿُاؾت باخترام  ْبي ًجبر الض٫ْ الكٍغ ْع ْمىّ ٞةن ؤلاجداص ألا

ْالتي جخمشل في :  37ال٣ُم اإلاكتر٦ت لئلجداص 

 َُت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿانالضًم٣غا 

 ؾلُت ال٣اهٓن  

 الخ٨م الغقُض 

ْالخىمُت اإلاؿخضامت   مباصت ا٢خهاص الؿ١ٓ 

ْبي ظاء بجضًض بهظٍ الؿُاؾت ، ٟٞي اإلااضخي ٧ان  ْع ٍِْٓغ لىا ؤن ؤلاجداص ألا

ْل٨ً في ؤٚلب ألاخُان ٌؿخٗمل  ٍ مٓظبت ْؾالبت ،  ؤلاجداص ٌٗخمض ٖلى قْغ

ٍ الؿالبت ، ؤي حٗل٤ُ اإلاؼاًا في خ الت ٖضم ْي٘ ؤلانالخاث خحز الكْغ

٣ت ؤِْغث ٖضم هجاٖتها بٗض  ْل٨ً َظٍ الٍُغ ٓاث مً  10الخُب٤ُ  ؾى

ْعْ ْلِظا لجإ ؤلاجداص بلى َظٍ 38( 2005-1995مخٓؾُُت )-الكغا٦ت ألا  ،

خماص ٖلى  ٨ت في َظٍ الؿُاؾت ْؤلٖا ُت لخٗامل م٘ الض٫ْ الكٍغ الكَغ

ٍ ؤلاًجابُت، ُت ًغ  39الكْغ ْبي عبِ ؤي مً زال٫ َظٍ الكَغ ْع ٍض ؤلاجداص ألا

ْالٗال٢اث الخًُٟلُت ، بالخ٣ضم التي جدغػٍ البلضان  الٗغى الخام باإلاؼاًا 

٨ت ٖلى نُٗض ؤلانالخاث الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت.  40الكٍغ

ْبُت مً مبدؤ الخماًص وإلادخالؾ:  -2 ْع ٓاع ألا جىُل٤ ؾُاؾت الج

 ٓ ٓاع١ في ال ت ج٨مً الٟ ٓع بىٟـ الؿٖغ ي٘ مبضؤ ؤن البلضان ال جُ

٣ٍْترح ؤلاجداص  ْالش٣افي ل٩ل بلض ،  ؤلا٢خهاصي الؿُاسخي، ؤلاظخماعي 

 ٪ ب الكٍغ ْبي بظ٩ام الكغا٦ت بىاء ٖلى َلب الكغ٧اء بطا ٚع ْع ألا

ْمًمٓن  ٗا في ٖملُاث ؤلانالح ٞؿخ٩ٓن الٗال٢ت ؤ٦ثر  بالخ٣ضم ؾَغ
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بت في ا٢امتها ٞخ٩ٓن  الكغا٦ت ؤ٦ثر َمٓخا ، ؤما بطا ٧ان البلض ؤ٢ل ٚع

ٓمُت. الٗال٢ت ْؤ٦ثر ٖم ْالكغا٦ت طاث مخُلباث ؤ٢ل  ْة   41ؤ٦ثر عزا

ْبُت ًٖ  ْع ٓز٣ُت الخٓظيهُت الهاصعة ًٖ ؤلاجداص ألا ْل٣ض َظا ما هجضٍ في ال

ٓاع في ماي  م مً ؤن ؤلاجداص  2004ؾُاؾت الج التي حكحر بلى ؤهّ" ٖلى الٚغ

ْبي ٌؿعى بلى م٣اعبت مخىاؾ٣ت ج٣ضم هٟـ آلاٞا١ لجمل البلضان  ْع ألا

ْاخض منهم بال ؤهّ ًجب ؤالك ْجدضص هٟـ ؤلالتزماث ل٩ل  ٨ت  جب٣ى  نٍغ

ْبُت " ْع ٓاع ألا  42ؤلازخالٞاث بحن الض٫ْ ؤؾاؽ الؿُاؾت الج

خباع اإلاالمذ الخانت ب٩ل  ْبي بٗحن ؤلٖا ْع مً زال٫ َظا اإلابضؤ ًإزظ ؤلاجداص ألا

ْبغهامج ٖمل مؿُغا. م مً ٢ُاصجّ ٖمال َاصٞا   43بلض ٖلى الٚغ

ْبي ٫ٓ٣ً ؤهّ ال ًٟغى قِئا ، ألهّ ت:مبدؤ املالئم -3 ْع ؤلاجداص ألا

ٍٓاث ْزُِ الٗمل ْل ، خُض جدضص زُت 44ًىا٢ل م٘ ٧ل بلض ؤ

ْبلض ما( بهضٝ  ْبي  ْع حن )ؤلاجداص ألا ٍٓاث ل٩ل مً الُٞغ ْل الٗمل ْألا

٧ْل َظٍ 45ج٨خ٠ُ الخ٩امل ؤلا٢خهاصي ْ حٗم٤ُ الخٗاْن الؿُاسخي  ،

ْلِا في اإلاُلب الالخ  ٤ ٠ُ٦ حٗمل زُِ الٗمل.الخٟانُل ؾىدىا

َْظا اإلابضؤ ًضعى ؤًًا بالبٗض الخٗا٢ضي ألهّ ًترظم ال٣ٗض مً زال٫ الى٣اف 

ٍٓاث َظٍ  ْل ْؤ حن جد٫ٓ زُِ الٗمل  ْاإلاٟاْياث التي ج٩ٓن بحن الُٞغ

 46الخُِ.

 دؿـ عمل طياطت الجىاز ألاوزوبيت -ب 

ْبُت هي زُت الٗمل الشىاث ْع ٓاع ألا ُت مً الٗىانغ الغثِؿُت لؿُاؾت الج

ُت  ٧ْل بلض قٍغ ْبي  ْع َْظٍ الخُِ الٗمل 47اإلاخ٤ٟ ٖليها بحن ؤلاجداص ألا  ،

٨ت في َظٍ  ٓع الخانل في اهضماط الض٫ْ الكٍغ جخماشخى م٘ مؿخٔٓ الخُ

 الؿُاؾت.
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ٓاع  ٨ت في ؾُاؾت الج ْلت قٍغ ْبي مغاخل ل٩ل ص ْع ْل٣ض ْي٘ ؤلاجداص ألا

ْب ْع ٓاء ٧اهذ ص٫ْ مخٓؾُُت ؤْ مً الكغ١ ألا ْبُت ؾ ْع ي ل٩ل جضزل في ألا

ٓاث الخالُت:48خل٣ت ألانض٢اء   ْجخمشل َظٍ اإلاغاخل في الخُ

 الخؿىة ألاولى: -1

٨ت في  غ زام ًٖ البلضان الكٍغ ْبي بخ٣ٍغ ْع ٓم ؤلاجداص ألا هي ٖملُت ٣ً

غ خ٫ٓ البلضان اإلاٗىُت  ْبُت بةٖضاص ج٣ٍغ ْع الؿُاؾت ، خُض جبضؤ اإلآٟيُت ألا

ْالٓي٘ اإلااؾؿاحي في ْحكمل ألاْيإ الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت ْؤلا  ظخماُٖت 

ْالشىاثُت ْؤلانالخاث  ْالخ٣ضم الظي ًخم بخغاٍػ في جىُٟظ ؤلاجٟا٢ُاث  ٧ل منها 

 49اإلاخ٤ٟ ٖليها.

ت الٗال٢اث بحن ؤلاجداص  ْمٗٞغ غ بلى ٖملُت ج٣ُُم  بدُض تهضٝ َظٍ الخ٣اٍع

غ الخانت ب٩ل بلض  ْبٗض طل٪ ج٣ضم َظٍ الخ٣اٍع ْالبلض اإلاٗجي بهظٍ الؿُاؾت 

ْبي لُإزظ ٢غاع ؤلاهخ٣ا٫ ؤم ال ل ْع ٩ي ًخم اإلاهاص٢ت ٖليها مً َٝغ اإلاجلـ ألا

ْهي زُت ٖمل. ٓة الشاهُت   بلى زُ

 الخؿىة الثاهيت: -2

ْلت، ًخم الخٟاْى  ٓة الشاهُت في بٖضاص زُِ ٖمل ل٩ل ص جخمشل َظٍ الخُ

ْلت ٖلى خضة خُض جخم مغاٖاة اخخُاظاث  ٓزاث٤ م٘ ٧ل ص ٫ٓ َظٍ ال خ

ٍْ ْمهالر ؤلاجداص َْا٢اث ٧ل بلض  خباع مهالر َظا البلض  خم ألازظ بٗحن  ؤلٖا

ْبي ْع  .50ألا

ٍٓاث التي جم الاجٟا١  ْل ْح٨ٗـ ألا ْجسخل٠ زُت الٗمل مً بلض بلى آزغ 

ٓاعصة  ْبي. ل٨ً ٧اٞت زُِ الٗمل حُٛي اإلاجاالث ال ْع ٓلِا م٘ ؤلاجداص ألا خ

  51ْالتي جخمشل في:

ٓاع الؿُاسخي ْؤلانالح: الظي ًخمشل ال -1 ْهي:الخ  ى٣اٍ الخالُت 
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اث ألاؾاؾُت   ْالخٍغ  اخترام خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

 ؾُاصة ال٣اهٓن  

 الضًم٣غاَُت 

ْاة بحن اإلاغؤة   ٍٓغ اإلاجخم٘ اإلاضوي ، اإلاؿا الخ٨م الغاقض )جُ

 ْالغظل(

ْالخىمُت -2  الخٗاْن ؤلا٢خهاصي ْؤلاظخماعي 

 ال٣ًاًا طاث الهلت بالخجاعة ، بنالح ؤهٓمت الؿ١ٓ  -3

ت ْألامًالخٗاْن في مجاالث ال٣ًا -4  ء، الخٍغ

ٓماث ،  -5 اإلاؿاثل ال٣ُاُٖت مشل : الى٣ل ، الُا٢ت ، مجخم٘ اإلاٗل

ْالخىمُت.  البِئت ، ألابدار 

ٍْخمشل ؤلاجها٫ بحن الكٗٓب ، اإلاجخم٘ اإلاضوي ،  -6 البٗض ؤلاوؿاوي 

 الخٗلُم ، الصخت الٗامت.

ْؤما ُٞما ًسو  ٓاع،  ٨ت في ؾُاؾت الج ٍٓاث زُت الٗمل الكٍغ ْل َْظٍ ؤبغػ ؤ

ْ  ص٫ْ  ْع ٓهت )الكغا٦ت ألا ٨ت في بَاع مؿاع بغقل ْالكٍغ مخٓؾُُت(  -اإلاخٓؾُت 

ٓهت، ْحؿاَم  52ًجب ٖلى َظٍ زُت الٗمل ؤن جدترم بمباصت بٖالن بغقل

ْعْ مخٓؾُُت ٦ةهجاػ  َظٍ الخُِ الٗمل في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الكغا٦ت ألا

 53مى٣ُت الخباص٫ الخغ

ْبي مٗا ْمً زال٫ َظٍ الخُِ الٗمل ًدضص البلض اإلاٗجي ْؤلا ْع جداص ألا

٤ مغاٖاة مجمٖٓت  ْالؿُاؾُت ًترظم ًٖ ٍَغ بغهامج لئلنالخاث ؤلا٢خهاصًت 

ْاإلاخٓؾِ ) ٍٓاث ٖلى مضٔ ال٣هحر  ْل ٓاث(. 5بلى  3مً ألا  54ؾى
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ٓما ما ط٦غهاٍ في الؿاب٤  ْل٨ً هي ٖم ٍٓاث جسخل٠ مً بلض بلى آزغ  ْل َْظٍ ألا

ٓم ؤلاج ٖٓت ْفي م٣ابل َظٍ ؤلانالخاث التي ؤهجؼث ٣ً ٓٞحر مجم ْبي بخ ْع داص ألا

ْمً ؤَمِا:  55مً ؤلامخُاػاث 

ْبُت. .1 ْع ْالكب٩اث ألا ض بصماط البلض اإلاٗجي في البرامجج   مٍؼ

اصة اإلاؿاٖضاث .2  ٍػ

ْبُت .3 ْع ٓا١ ألا ٫ٓ بلى ألاؾ  جدؿحن ٞغم الضز

ت  .4 ْالبدٍغ ت  ْص البًر ٫ٓ الخض ْص ٖلى َ جدؿحن الخٗاْن الٗابغ للخض

ْبي ْع  لئلجداص ألا

٫ٓ خحز   ٓم بمغا٢بت ْبٗض صز ُت ج٣ الخىُٟظ زُِ الٗمل َىا٥ لجان ٖٞغ

ٓاع غ خ٫ٓ ج٣ضم جىُٟظ ؾُاؾت الج ْبٖضاص ج٣ٍغ ْبطا  56جىُٟظ زُِ الٗمل 

ٓع ملمٓؽ ٖلى نُٗض ألاَضاٝ اإلادضصة ،  ؤزبذ هٓام اإلاغا٢بت حسجُل جُ

ٍْم٨ً  ْبي  ْع ت اإلا٣ترخت ٢بل ؤلاجداص ألا ًم٨ً مغاظٗت ؤلاظغاءاث الخدٟحًز

ٓع ج٠ُُ٨ زُِ الٗم ْؤًًا ًم٨ً ج٣ضًم ا٢تراخاث ؤزٔغ في مىٓ ل 

 57الٗال٢اث اإلاؿخ٣بلُت.

 وطائل طياطت الجىاز ألاوزبيت -ج 

ٓاع  ْججؿُض ؾُاؾت الج ْبي ٖلى ٖضة ْؾاثل لخىُٟظ  ْع ٌٗخمض ؤلاجداص ألا

ْجى٣ؿم بلى ٢ؿمحن: ْبُت  ْع  ألا

 املظاعداث املاليت:  .1

ْبُت في ماعؽ  ْع ٓان "  2003بن البُان الهاصع ًٖ اإلآٟيُت ألا جدذ ٖى

ْبي  ْع ْل٣ض هجض في طل٪ البُان ؤقاع ؤن ؤلاجداص ألا ٓاع"  ْالج ْبا اإلآؾٗت  ْع ؤ

ٓاع جغج٨ؼ ٖلى  ْالخ٨ٟحر في زل٤ آلُت ظضًضة للج ًلؼم هٟؿّ بمِام ًخِٗض بةهجاػ 

 58(.Tacisالخبراث ؤلاًجابُت ٦ـ " مُضا" ْ"جا٦ؿِـ"  )
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ْاث مالُت اإلاؿاٖضاث الٟىُت لٟاثضة عابُت الض٫ْ اإلاؿخ٣لت "ج ْؤص ا٦ؿِـ" 

ْبُ ْع ٖٓت خُض جم جٓخُضَا في آلالُت ألا ـــؤزٔغ مخى ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــت للجـــــــــــــــ ٓاع ــــــــــ

 59. (Ievpْالكغا٦ت )

ْالجضًض في َظٍ آلالُت ؤجها جسً٘ لٗملُت ٢غاع مكتر٥ ، ؤي ؤن مجلـ  

ْالبرإلاان ألاْ  ْبا  ْع ٍٓت ؤ ٩ان في ال٣غاع ، ٦ما ًخم جدضًض بغامج ؾى ْبي َما قٍغ ع

ٓػٕ اإلاحزاهُت بيؿبت زلشحن إلاى٣ُت  ْجخ في بَاع َظٍ ؤلاؾتراجُجُت للمحزاهُت 

ْع اإلاجخم٘ اإلاضوي في  اصة ص ْجدخل ٍػ ْبا َظا  ْع ْزلض إلاى٣ُت قغقي ؤ اإلاخٓؾِ 

ْالكغا٦ت. ٓاع   60م٩اها ظُضا بحن ؤَضاٝ ألاصاة اإلاالُت ؾُاؾت الج

ٓعْ لخضُٖم ؤلانالخاث في البلضان 12ْل٣ض زههذ محزاهُت ج٣ضع بـ  ملُاع ً

ْعة زال٫ الٟترة  ٨ت اإلاجا  61. 2013-2007الكٍغ

ٓاع ْ الكغا٦ت اؾدبضلذ ب "آلالُت  ْبُت للج ْع ْ ًجب ؤلاقاعة ؤن آلالُت ألا

ٓاع " في ٖام  ْبُت للج ْع ْجم حٛحرحها  2014ْل٩ي جضزل خحز جىُٟظ في  2011ألا

ْالتي ج٣ضع بؿبب ج ٓاع  ٍٓل الكغ٧اء في الج اصة بظمالُت للمحزاهُت في جم م ٍػ

ٓعْ 18.2ب  2020-2014لٟترة    62ملُاع ً

 آلياث الخعاون:-(2 

ْجخمشل  ْبُت  ْع ٓاع ألا ٖٓت مً آلُاث مً ؤظل جىُٟظ ؾُاؾخّ الج جم ْي٘ مجم

 َظٍ آلالُت في

ٍؼ ْ الِضٝ مً َظٍ آلالُت َٓ حٗؼ  63:آليت الخعاون عبر الحدود - ؤ

ْعبي  ٓاع في الاجداص ألا ٍٓت عثِؿُت لؿُاؾت الج ْل ْ ٢ض ٌك٩ل ؤ الخٗاْن 

ْالِضٝ الغثِسخي منها  ْبي  ْع ًاء في الاجداص ألا بحن مىا٤َ الض٫ْ ألٖا

٢ْض  ْبُت  ْع ْص ألا َٓ جضُٖم الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى ظاهبي الخض

ْلٟترة  1.1زهو لِا محزاهُت ج٣ضع ب   ْ ٓع  . 2012بلى  2007ملُاع ً
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     64:حظهيل إلاطدثمازاثآليت  - ب

ٍٓالث  ٫ٓ ٖلى جم ْتهضٝ بلى الخه ْبُت ،  ْع ٓاع ألا هي آلُت مبخ٨غة لؿُاؾت الج

ْجغج٨ؼ آلُت حؿُِل  ٓاع ،  ٘ البيُت الخدخُت في مى٣ُت الج بياُٞت إلاكاَع

ْالى٣ل  ْالبِئت  ؤلاؾدشماعاث ٖلى ال٣ُاٖاث الغثِؿُت في مجاالث الُا٢ت 

٢ٓذ  الضٖم لخىمُ ٓٞحر هٟـ ال ٢ُْإ ْج ْاإلاخٓؾُت  ت اإلااؾؿاث الهٛحرة 

 البيُت الخدخُت.

ْ لٟترة  700ْب٣ض زههذ لِا محزاهُت  ٓع  .2012-2007ملُٓن ً

 65:آليت دعم جحظحن الحىم وإلادازة - ث

ْالخىمُت  ْمىٓمت الخٗاْن  ْبُت  ْع هي مباصعة مكتر٦ت بحن اإلآٟيُت ألا

ْعبي ال٣ؿِ ألا٦بر OCNEؤلا٢خهاصًت ) ٓٞغ ؤلاجداص ألا ٍْ مً محزاهُتها  ( ، 

ْ  5.9ج٣ضع بــ  ٓع  .2010-2008ملُٓن ً

ٖٓت مً الا٢تراخاث هي :  ٢ْ66ض ج٣ترح َظٍ اإلاباصعة اإلاكتر٦ت مجم

ْآلُاث تهضٝ بلى الضٖم ؤلانالخاث في مسخل٠  -1 ج٣ترح مىاهج 

 اإلاجاالث

َُْا٧ل ؤلاصاعاث -2 ٓاهحن   ج٣ضم جٓنُاث لخدؿحن ٢

ْجىُٟظ ؤلانالخاث -3  ج٣ترح جٓنُاث مً قإن حٗمُم 

ْاؾٗت مً البلضان -4 ٖٓت   ٞغم لخباص٫ ؤًٞل اإلاماعؾاث إلاجم

ْصعاؾاث مخٗضصة بكإن الض٫ْ  -5 ْزاث٤ جٓظيهُت   ج٣ترح 

 67آليت املظاعدة الـىيت وجبادٌ املعلىماث: - ر

ٓاع  2006ؤَل٣ذ َظٍ آلالُت في ٖام  ْبُت للج ْع مً َٝغ اإلآٟيُت ألا

ٓع  ْج٣ضًم اإلايك ة في جىُٟظ ْالكغا٦ت مً ؤظل ج٣ضًم مؿاٖضاث ٢هحرة ألاظل 

ٓص بوكاءٍ بلى  َْٗ ل٨ً لخ٣ضًم الضٖم الٟجي في مجاالث  1996زُِ ٖمل ، 
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ْبي  ْع ٍٓت ؤلاجداص ألا مدضصة في اإلاضٔ ال٣هحر لهالر الض٫ْ اإلاغشخت لًٗ

 ْل٣ض تهضٝ َظٍ آلالُت بلى:

٢ْذ ٢هحر  -1  ه٣ل الخبرة اإلاىاؾبت إلاٗالجت اإلاكا٧ل في 

ٓاث زانت -2  ه٣ل الُلباث ٖبر ٢ى

ْْعقاث الٗمل ج٣ضم اإلاؿاٖض -3 ٤ بٗشاث زبراء  اث ًٖ ٍَغ

اعاث الضعاؾُت. ْالٍؼ ْاث   ْالىض

ْيٗذ َظٍ آلالُت إلاؿاٖضة البلضان اإلاغشخت  68آليت الخىؤمت: - ج

ٗاث ؤلاجداص  ْالخبراء الالػمت لخىُٟظ حكَغ ٫ٓ ٖلى اإلاِاعاث  للخه

ْجُب٣ُِا، ٦ما جم جُٟٗلِا مىظ ٖام  ْبي  ْع في مى٣ُت آلالُت  2004ألا

ْبُت لل ْع ْالكغا٦ت)ألا ٓاع   (.Ievpج

٤ ه٣ل الخبرة  ْعة ًٖ ٍَغ ْالِضٝ منها ٖملُت ؤلانالخاث في البلضان اإلاجا

ْبي في اإلاُاصًً  ْع ْبُت للبلضان اإلاٗىُت ، ؤي ْي٘ زبراء ص٫ْ ؤلاجداص ألا ْع ألا

ب ؤلانالح. ٓهُت جدذ جهٝغ الض٫ْ التي جٚغ ْال٣اه ت   69ؤلاصاٍع

 ىطؿيتطياطت الجىاز ألاوزوبيت واملبادزاث املخ (3

ع  ْعْ 10بٗض مْغ ٓاث مً بَال١ الكغا٦ت ألا مخٓؾُُت ؤَل٤  ؤلاجداص -ؾى

٨ت في  ْالتي ؤصعظذ ٞيها الض٫ْ الكٍغ ْبُت  ْع ٓاع ألا ْبي مباصعة ؾُاؾت الج ْع ألا

ْبُت ؤَل٣ذ  ْع ٓاع ألا ْزم بٗض ؾيخحن مً مباصعة ؾُاؾت الج ٓهت  مؿاع بغقل

ْهي ؤلاجداص مً  ْبي مباصعة مً ظضًض  ْع  ؤظل اإلاخٓؾِ.ؤلاجداص ألا

ْبُت بهظٍ اإلاباصعة مً زال٫  ْع ٓاع ألا ْمً َظا ؾيخُغ١ بلى ٖال٢ت ؾُاؾت الج

 ماًلي:

 مخىطؿيت -طياطت الجىاز ألاوزوبيت والشساهت ألاوزو -ؤ 
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ٓهت ظؼءا مً  ٨ت في مؿحرة بغقل ْبي جمشل البلضان الكٍغ ْع خؿب ؤلاجداص ألا

ْبُت، التي ْيٗذ في  ْع ٓاع ألا ٓع جٓؾُ٘ 2004ؾُاؾت الج ْبي،  ٞ ْع ؤلاجداص ألا

ٓاع  ْج٨مل ؾُاؾت الج ْبا  ْع مً ؤظل جٟاصي ٢ُام زٍُٓ ظضًضة ج٣ؿم ؤ

ٓهت ٖلى ؤؾـ زىاثُت. ْحٗؼػ مؿحرة بغقل ْبُت  ْع  70ألا

ْعْ ٓاع -ْل٨ً َىا٥ بزخالٞحن عثِؿحن بحن الكغا٦ت ألا مخٓؾُُت ْؾُاؾت الج

ْجمشل َظاًً ؤلازخالٞحن  ُٞما ًلي: ْبُت  ْع  71ألا

1-  : م ؤلازخالٞاث في  إلادخالؾ ألاٌو ٖلى مؿخٔٓ الجُٓؾُاسخي: ٚع

 ْ ْع مخٓؾُُت حكمل ص٫ْ  –مى٣ُت البدغ اإلاخٓؾِ، ٞةن اإلاكاع٦ت ألا

سُا  جغجبِ ظٛغاُٞا بضعظت ؤ٦بر ، خُض ًخم الىٓغ بلى َظٍ الض٫ْ جاٍع

ٓص زالٞاث بُنها في  ْاخض ، ختى بٛغى ْظ ٖلى ؤجها ص٫ْ ًغبُِا مهحر 

ٓاع ألا  ال مخباٖضة ألاؾاؽ خُض ؤن ؾُاؾت الج ْبُت حكمل ص ْع

ْمسخلٟت في مهالخِا الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت  ظٛغاُٞا 

ُٞخمشل في ؤهّ بِىما ٌٗض ا٢تراب اإلاكاع٦ت إلادخالؾ الثاوي:  -2

ْعْ ٓاع -ألا مخٓؾُُت ا٢ترابا ا٢لُمُا في ألاؾاؽ ، ٞةن ؾُاؾت الج

ْجمحز بحن الض٫ْ اإلاكاع٦ت ٞيها  ٓم ٖلى ٖال٢ت الشىاثُت بضعظت ؤ٦بر  ج٣

ْبُت ْ  ْع ٓاع ألا ٓهت ، ٞةن ؾُاؾت الج ٖضا اإلا٣اعهت م٘ مؿا بغقل

َُت ؤلاًجاظُت ، ٟٞي خحن مؿاع  ٓص مُٗاع اإلاكْغ جسٌٟ بٓظ

ٓباث مالُت في خالت ٖضم اخترام اجٟا١ ما ٞةن  ٓهت ًىو ٖلى ٣ٖ بغقل

 ٫ٓ ٓاٞؼ مً ؤظل ال٣ب ْبُت حكمل ٖلى خ ْع ٓاع ألا ؾُاؾت الج

ٍ اإلاخًمىت في مسخل٠ ؤلاجٟا٢ُ ٓم  72اث،بالكْغ ْل٣ض ؤنبذ مِٟ

ْبُت ٖما ٧ان الخا٫  ْع ٓاع ألا َُت ؤ٦ثر ؤَمُت في ؾُاؾت الج اإلاكْغ
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ْعْ مخٓؾُُت ، خُض ؤنبدذ ألاَضاٝ -ٖلُّ في اإلاكاع٦ت ألا

ٍْم٨ً ٢ُاؾِا ٕٓ ؤ٦ثر ْيٓخا،   .73اإلآي

ْالكغا٦ت مىظ  ٓاع  ْبُت للج ْع مً  2007ْؤما مً الىاخُت الٗملُت ٞاآللُت ألا

 ٫ٓ ْعْ التي ؤنبدذ جم ٘ الكغا٦ت ألا مخٓؾُُت ، ٦ما وٗلم ؤن آلُت -مكاَع

 .2007"مُضا" اؾدبضلذ مىظ 

ذ في ٖملُت  م مً ؤن البلضان اإلاخٓؾُُت الغثِؿُت التي اهسَغ ْٖلى الٚغ

ْبي  ْع ٓاع ألا ٢ْٗذ ٖلى زُِ الٗمل الشىاثُت في بَاع ؾُاؾت الج ٓهت ٢ض  بغقل

 ً ٍْم٨ً ؤن هلخهّ في مهضٍع  74َْما:بال ؤن َىا٥ مهاصع ٢ل٤ 

: ؤن َىا٥ ٦ثرة اإلاباصعاث ججاٍ بلضان اإلاخٓؾِ مىظ ؾ٣ٍٓ  املطدز ألاٌو

ْمً ؤَمِا:  ظضاع بغلحن 

ٓاع    5+5خ

ٓهت   ٖملُت بغقل

 ؤلاؾتراجُجُت اإلاخٓؾُُت 

ْبي  ْع ْػٍاصة ًٖ طل٪ َىا٥ مباصعاث ججاٍ اإلاخٓؾِ زاعط ؤلاجداص ألا

لسخي  ٓاع ألَا ٩ي للكغ١ ألاْؾِ الخ ٕ ألامٍغ ي  ْ ؤًًا اإلاخٓؾُ –٦مكْغ

( ٫ٓ ٨ُت 2004مباصعة اؾُىب الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ( اجٟا٢ُاث جباص٫ خغؽ ال

ْاإلاخٓؾُُت ٧اإلاٛغب في )  75(.2004ْبٌٗ البلضان الٗغبُت 

ْعْ املطدز الثاوي: مخٓؾُُت ْزانت م٘ -الظي ًغجبِ بمؿخ٣بل الكغا٦ت ألا

٫ْ ٢ض ًمشل َظا جدضي لض 2008الن ًٖ ؤلاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ في ‘ب

ٓاظّ َظٍ الؿُاؾاث  اإلاخٓؾُُت التي ج

ْع  ً هالخٔ ؤن البلضان اإلاخٓؾُُت صاثما جلٗب ص ْمً زال٫ َظًً اإلاهضٍع

ٓ بصخيء مً الخإ٤ٞ. ْل ٍٓت ج٣بل ما ٣ًضم لِا  ْ ؤَغاٝ زاه  76زاهٓي ؤ
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ْم٘  ْمً ظِت ؤزٔغ ، ٞةن ٦ال الؿُاؾِخحن لِما هٟـ ألاَضاٝ الٗامت، 

ٓص ٞغ١ ًخمشل في ٧ٓن ؾُاؾت ال ٓاع تهخم ب٨شحر بالجاهب ْظ ْبُت للج ْع ٓاع ألا ج

ض ؤن ًب٣ي 77ألامجي، ْبي مً زال٫ َظٍ الؿُاؾت ًٍغ ْع خُض ؤلاجداص ألا

 ؾُُغجّ ٖلى مى٣ُت اإلاخٓؾِ.

ْعْ مخٓؾُُت جغمؼ ٖلى الٗال٢اث -ٞمً ٧ل َظا ًخطر لىا ؤن الكغا٦ت ألا

ْبُت جغ٦ؼ ٖلى الٗال٢اث  ْع ٓاع ألا غاٝ، ؤما ؾُاؾت الج الشىاثُت اإلاخٗضص ألَا

ْل٨ً لض٫ْ اإلاخٓؾُُت ًجب ؤن جمغ بةبغام اجٟا٢ُت قغا٦ت  ل٩ي جضزل في بَاع 

ْبُت. ْع ٓاع ألا  ؾُاؾت الج

 إلاجحاد مً ؤحل املخىطـ وطياطت الجىاز ألاوزوبيت -ب 

ٕ ؤلاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ الـلسة ألاولى:  حٍٗغ٠ بمكْغ

ٓػي" خُىما ؤل ٓص ٨ٞغة ؤلاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ بلى "ؾاع٧ ٣ى آهظا٥ حٗ

ٓ اإلاُلت ٖلى اإلاخٓؾِ ًٓم  ٓل مغشر لغثاؾُاث الٟغوؿُت زُابا في مضًىت  مل

٤ بٖاصة 2007ُٟٞغي 7 ، جدضر ًٖ ٖؼمّ ْي٘ مى٣ُت اإلاخٓؾِ ٖلى ٍَغ

ْبٗض اهخسابّ ؤل٤  78الخٓخُض ، مغ٦ؼا ٖلى مهُلر "الخىمُت اإلاكتر٦ت"  ،

ٓبغ  23زُاب في مضًىت َىجت باإلاٛغب في  ّٖ ؤًً ٖغى م 2007ؤ٦خ كْغ

 .79ْالغامي بلى بىاء ؤلاجداص اإلاخٓؾُي

ْلِا في  ٍْم٨ً ؤن هدىا ٕ لّ زلُٟاث باليؿبت لٟغوؿا  بدُض ٧ان َظا اإلاكْغ

 80الى٣اٍ الخالُت:

٨ُت   ٘ ألامٍغ جغاظ٘ م٩اهت ٞغوؿا ٖلى الهُٗض ؤلا٢لُمي بٗض اإلاكاَع

ٕ بًؼهدكاث  ْمكْغ التي مؿذ اإلاى٣ُت في بَاع الكغ١ ألاْؾُُت 

 غب الٗغبي.اإلآظّ للمٛ
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ْبي قغ٢ا ؾىت   ْع ْمساْٝ ٞغوؿُت مً  2004جٓؾُ٘ ؤلاجداص ألا

ْبي ٖلى خؿاب  ْع ٓة ا٢خهاصًت صازل الاجداص ألا اهٟغاص ؤإلااهُا ٣٦

ٍٓل الخض٤ٞ اإلاالي  ٞغوؿا ، ْزكُت َظٍ ألازحرة ؤًًا ؤن ًخم جد

ْبا الكغ٢ُت التي اهًمذ ؾىت  ْع ْبي هدٓ ص٫ْ ؤ ْع إلاحزاهُت ؤلاجداص ألا

2004 ْ2007. 

ْبمى٣ُت   ْلت اهٟغاص ٞغوؿا باإلاى٣ُت اإلاخٓؾُُت بهٟت ٖامت  مدا

٤ ب٢هاء ص٫ْ الكما٫  ْطل٪ ًٖ ٍَغ –اإلاٛغب الٗغبي بهٟت زانت 

ْبا. ْع  ؤ

ٕ ٞغوسخي حهضٝ بلى جد٤ُ٣  ٕ في بضاًخّ َٓ مكْغ ْمً َظا ًخطر ؤن اإلاكْغ

ما  ٕ "ؤلاجداص اإلاخٓؾُي" زال٫ ماجمغ ْع ْمىّ ؤَل٤ مكْغ مهالر الٟغوؿُت ، 

ْبؾباهُا في ا ْبًُالُا،  ماء ٧ل مً ٞغوؿا   20لشالسي الظي ٣ٖض ٖػ

ماء الض٫ْ اإلاُلت ٖلى البدغ اإلاخٓؾِ بلى ماجمغ جم  2007صٌؿمبر الظي صٖا ٖػ

ٍٓلُت ـ في ظ ٫ٓ ؤلاجداص  ٣ٖ2008ضٍ في باَع لُغح الغئٍت الكاملت خ

ٕ ْزا 81اإلاخٓؾُي. ما ظاءث اإلاٗاعياث لِظا اإلاكْغ نت ْبٗض َظا الل٣اء في ْع

ْبُت  ْع ْٖلى عؤؾِا ؤإلااهُا، لِظا في يٓء اإلاٗاعيت ألا ْبُت  ْع مً ٢بل الض٫ْ ألا

ْالتي ٢اصتها ؤإلااهُا، ألامغ  ٫ٓ ؤلاجداص اإلاخٓؾُي  ٕ الٟغوسخي خ الكضًض للمكْغ

الظي ؤهظع بدضْر ؤػمت ؾُاؾت بحن البلضًً ، ؾٗذ ال٣ُاصة ألاإلااهُت بلى 

ٕ بغمخّ ج اتها بهضٝ ْي٘ اإلاكْغ ْبي مماعؾت يَٛٓ ْع دذ بقغاٝ ؤلاجداص ألا

٦ؿل في  82ب٩امل ؤًٖاثّ ْبي في بْغ ْع َْظا ما ؤصٔ بلى او٣ٗاص ٢مت الاجداص ألا

ْا٣ٞذ ؤلاجداص ٖلى ٨ٞغة ؤلاجداص 2008ماعؽ  14ْ 13 ْحٛحرث ٢83ض   ،

ٓهت : ؤلاجداص مً ؤظل  ْؤنبدذ جدذ ؤلاؾم الغؾمي:" ٖملُت بغقل الدؿمُت 

 84اإلاخٓؾِ".
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ٓهت ، زهٓنا ٞةن ؤلاجداص مً ؤظل ا ؼ اإلاؿاع بغقل ْحٍٗؼ ٍٓغ  إلاخٓؾِ ًمشل جُ

ْمجاالث مشل البِئت.  ٖبر بياٞت بغامج 

ٓهت، ؤلاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ" في اظخمإ ال٣مت  ْمىّ ؤَل٣ذ "مؿحرة بغقل

ٓم   ْبُت اإلاخٓؾُُت في باعؽ ً ْع ٍٓلُت  13ألا الن اإلاكتر٥  2008ظ ْؤ٦ض ؤلٖا  ،

ٓماث بإن الظي جمذ اإلاهاص١ ٖلُّ زال٫ اظخمإ  ْالخ٩ عئؾاء الض٫ْ 

ٓهت صٞٗا ظضًضا.  85اإلاباصعة تهضٝ بُٖاء مؿحرة بغقل

ْبي ْ ْع ٓص ظمُ٘ ؤًٖاء ؤلاجداص ألا الن بٓظ ٨ت  ٢ْ16ض يم َظا ؤلٖا ْلت قٍغ ص

ْالكغ١ ألاْؾِ  . 86مً ظمُ٘ اهداء ظىٓب اإلاخٓؾِ 

ٖٓخحن ألاَضاٝ التي ٌؿعى منها ؤلاجداص  الن ظاءث مجم ْمً زال٫ َظا ؤلٖا

 ٣ُ٣87ِا:لخد

 بػالت الخلٓر في البدغ اإلاخٓؾِ  -1

ت  -2 ْالبًر ت  ٗت البدٍغ  بوكاء الُغ١ الؿَغ

 بوكاء مغ٦ؼ مخٓؾُي للخماًت اإلاضهُت -3

 ْي٘ مسُِ قمسخي مخٓؾُي -4

 جلبُت الخاظاث مً ماء الكغب -5

 جُٟٗل ًٞاء ٖلمي مخٓؾُي -6

ٕ ٩ًٓن مً اإلاهاصعاث الخالُت: ٍٓل جمُل َظا اإلاكْغ  ْؤما ًسو جم

 ال٣ُإ الخام. 

ْمً قغ٧اء اإلاخٓؾُحن. ا  ْبي  ْع  إلاؿاَمت مً محزاهُت ؤلاجداص ألا

ْالكغا٦ت ْبُت  ْهيآلُت الاؾدشماع  ْع ٓاع ألا ؤصاة مالُت مبخ٨غة لؿُاؾت الج

ٍٓل ؤلاؾدشماعاث . ْاإلاىذ لخم ى    88جمؼط بحن ال٣ْغ

ْالكغا٦ت.  ٓاع  ْبُت للج ْع  زهو مً آلالُت ألا
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  ْ ْمً ماؾؿاث مالُت ص ْمً مؿاَمت مً بلضان ؤزٔغ  لُت 

 ٦ُاهاث ا٢لُمُت.

ٓما َظا َٓ الاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ ظاء مً ؤظل جد٤ُ٣ مهالر  ْٖم

ْلِظا ٖٝغ مكا٧ل ٖضة  ْبي  ْع الٟغوؿُت ؤ٦ثر مً جد٤ُ٣ مهالر ؤلاجداص ألا

.ّٗ ْؤًًا ججؿُض مكاَع ٍٍٓغ   في ٖملُت جُ

الـلسة الثاهيت: إلاجحاد مً ؤحل املخىطـ وعالكخه مع طياطيت الجىاز 

 وبيتألاوز 

ما  ٕ ؤلاجداص مً  2007مً بحن ألاَضاٝ التي ْيٗذ في هضاء ْع ٫ٓ مكْغ خ

ٕ ٩ًٓن ٦م٨مل لآللُاث  ٓ ًجب الخغم ٖلى ؤن َظا اإلاكْغ ؤظل اإلاخٓؾِ َ

ٓاع  ٓهت ْؾُاؾت الج ْبي اإلاخٓؾُي ألازٔغ الؾُما مؿاع بغقل ْع الخٗاْن ألا

ْبُت. ْع  89ألا

ْبُت بلى ٖامت ٖ ْع ٓاع ألا ال٢اث زىاثُت م٘ ص٫ْ ْل٣ض ؾاَمذ ؾُاؾت الج

ْبي. ْع ْؤما ؤلاجداص ألا  90اإلاخٓؾِ 

ْبُت مسخلٟحن مً   ْع ٓاع ألا ْمىّ ٞةن ؤلاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ ْؾُاؾت الج

 خُض اإلاىهج اإلاخب٘.

ل٨ً مً خُض الٗمل هجض ؤن ؤلاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ ٌٗخمض ٖلى آلالُاث 

ْبُت. ْع ٓاع ألا ْجىُٟظ ؾُاؾت الج  التي ْيٗذ لخجؿُض 

َظا هٔغ ؤن ؤلاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ ظاء ٦مباصعة ٞغوؿُت لخد٤ُ٣  ْمً

٫ٓ بها م٘  ْبُت ٧اإلاباصعة اإلاٗم ْع ٓاع ألا ْل٨ً جب٣ى ؾُاؾت الج ؤَضاٝ مُٗىت 

ْمهالر ؤلاجداص  ْجد٤٣ ؤَضاٝ  ص٫ْ اإلاخٓؾِ ألجها ج٩ٓن في بَاع زىاجي 

ْبي. ْع  ألا
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ْبُت ْ ال ْع ٓاع ألا ْعْمً زال٫ َظا ًخطر لىا ؤن ؾُاؾت الج -كغا٦ت الا

 ْ ْلُت ْ الا٢لُمُت ؤهظا٥،  الث ْ الخٛحراث الض مخٓؾُُت ظاءث هدُجت للخد

 ؤًًا ظاءث اؾخجابت لِظٍ الخٛحراث.

ْعبي ْ ؤخضار  هي التي  2001ؾبخمبر  11بدُض هجض ؤن جٓؾ٘ الاجداص ألا

َْظا عاظ٘  ْعبي َغح مباصعة ظضًضة لض٫ْ اإلاخٓؾُت ،  صٞٗذ الاجداص الا

ْبي مً َظٍ اإلاى٣ُت.للمساْٝ اإلاضع٦ ْع  ت مً الاخاص ألا

ْبُت ظاءث ٦مباصعة م٨ملت للمباصعاث الؿاب٣ت الجها  ْع ٓاع ألا ْ ؾُاؾت الج

ْبُت لضحها  ْع ٓاع الا ْبي ل٨ً الجضًض م٘ ؾُاؾت الج ْع جسضم مهالر الاجداص ألا

ن الضازلُت للض٫ْ اإلاخٓؾُُت ْ هي ما حؿمى  مىهجُت ا٦ثر جضزلُت في الكْا

 ْ َُت  ْبُت.باإلاكْغ ْع ٓاع ألا  هي مً ؤبغػ مباصت ؾُاؾت الج

اصة الخبُٗت لض٫ْ  ْبُت ظاءث مً ؤظل ٍػ ْع ٓاع ألا ْمىّ ٞؿُاؾت الج

ْ جاإلاخٓؾُُت لال ْبي في اإلاى٣ُت  ْع اصة ؾُُغة الاجداص ألا ْ اًًا ٍػ ْعبي  داص الا

يمان ؤمنها ٖلى خؿاب الكٗٓب الٗغبُت ْ اإلاخٓؾُُت التي جؼصاص جبُٗت 

 ْ ْع  .باأل

 التهميش
ٓاع -1 ْبُت للج ْع ْعبي الؿُاؾت ألا ْوي في الؿُاؾت الخاعظُت لئلجداص ألا ظما٫ َُبي ، )البٗض الخٗا

ٓطظا(،  ٓم الؿُاؾُت 3ماظؿخحر. ظامٗت الجؼاثغ هم الم، ٢ؿم الٗل ٓم الؿُاؾُت ْؤلٖا : ٧لُت الٗل

ْلُت   .92،  مْالٗال٢اث الّض
ْ الج-2 ْبا اإلآؾٗت  ْع ْبُت، ؤ ْع ْ مظ٦غة مً اإلآٟيُت ألا ٓاع: بَاع ظضًض للٗال٢اث م٘ الجحران في الكغ١ 

 .7، م 2003ماعؽ 11، في 2003لٗام  104الجىٓب، البُان 
ُت في مى٣ُت البدغ ألابٌُ اإلاخٓؾِ، الجؼاثغ: ابً الىضًم   3 ن، الهجغة ٚحر الكٖغ ْآزْغ مدمض ٚغبي 

ْلى،  ٓػَ٘، الُبٗت ألا ْ ال  .464، م2014لليكغ 
ْبا  4 ْع ٕ ؤلاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ( ، َاوي الكمُُلي،) ؤ ْمكْغ ش الٗال٢اث  مجلت ْاإلاخٓؾِ: جاٍع

ٓم الؿُاؾُت  .151، م 19، الٗضصالٗغبُت للٗل
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ْالخدضًاث(،   5 ْبي بحن ال٣ضعاث  ْع ٓٞل ، )ؤلاجداص ألا ٓم الؿاؾُتؤخمض ؾُٗض ه ، مجلت الٗغبُت للٗل

 .144،  م2010، عبُ٘ 26الٗضص
ْبا مً ؤظل اإلاخٓؾ 6 ْع ٓهت بلى ٢مت باَعـ)بكاعة زًغ ، ؤ ( ، بحرْث: مغ٦ؼ 2008-1990ِ: مً بغقل

 .182، م2010صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، 
7  ْ ٓاع: بَاع ظضًض للٗال٢اث م٘ الجحران في الكغ١  ْ الج ْبا اإلآؾٗت  ْع ْبُت، ؤ ْع مظ٦غة مً اإلآٟيُت ألا

 .1، م 2003ماعؽ 11، في 2003لٗام  104الجىٓب، البُان 
ن، م8 ْآزْغ  .464غظ٘ ؾاب٤، ممدمض ٚغبي 
ْبي ججاٍ الض٫ْ اإلاٛاعبُت(،  9 ْع عي، )ؾُاؾاث الاجداص ألا ٓٞمبر 8، الٗضصمجلت اإلا٨ٟغ ؾِام خْغ ، ه

 .352، م2012
 .183بكاعة زًغ ، ، مغظ٘ ؾاب٤، م 10
ٓاع ٖلى ألامً  11 ٓن يبِ آلازاع الؿلبُت للج ٓاع : صعاؾت في م٩ ْبُت للج ْع ٖٓمامت ، )الؿُاؾت ألا حر ب َػ

ْب ْع  .243 - 242، م م 2010، صٌؿمبر 5، الٗضص مجلت اإلا٨ٟغ ي (، ألا
12   Julien jeaudesboz , «définir le voisin : la genèse de la politique européenne de voisinage » 

, culture et conflits, N°66,été 2007,PP :11-29. 
ْبُت(،  13 ْع ٓاع ألا عي، ) الهجغة ْؾُاؾت الج  .346، م2010، صٌؿمبر5الٗضص  اإلا٨ٟغ،مجلت ؾِام خْغ
 .152َاوي الكمُُلي، مغظ٘ ؾاب٤ ، م 14

15  Jérôme Boniface, «la politique européenne de voisinage entre élargissement et politique 

étrangère »  , EIPACSCOP ,  janvier 2007 ,p26.  
ن، مغظ٘ ؾاب٤، م  16 ْآزْغ  .464مدمض ٚغبي 
17  ٓ ْعْعي ٓاع ألا ْالج ٓماث الٗغبُت في مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في بَاع الكغا٦ت  قي ، )ؤصاء الخ٩ -ان ٞاْع

 .33، م2011، ؾِخمبر391، الٗضصمجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبيمخٓؾُُت (، 
 .96ظما٫ َُبي، مغظ٘ ؾاب٤ ، م 18
ت في اإلاخٓؾِ : ز٣ل اإلاٗاًحر في م 19 ٓة مُٗاٍع ْبي " ٣٦ ْع ن ؤما٫ حجُج ، )ؤلاجداص ألا ْالكْا جا٫ الٗضالت 

ْلُت، الضازلُت"(، عؾالت ماظِؿتر ، ظامٗت باجىت: ْالٗال٢اث الّض ٓم الؿُاؾُت   ٢ؿم الٗل

 .159،م2012
ٓاع: بَاع ظضًض للٗال٢اث م٘ الجحران في الكغ١ 20 ْ الج ْبا اإلآؾٗت  ْع ْبُت، ؤ ْع مظ٦غة مً اإلآٟيُت ألا

 . 4م،  2003ماعؽ 11، في 2003لٗام  104ْ الجىٓب، البُان 
ٖٓمامت ، مغظ٘ ؾاب٤، م 21 حر ب   .245َػ
ا ٖلى ص٫ْ ظىٓب اإلاخٓؾِ( ،   22 ْآزاَع ْبي  ْع ٓاع ألا ٍٓلت وؿُمت ، )ؾُاؾت الج ، 8، الٗضصمجلت اإلا٨ٟغَ

ٓٞمبر  .218، م 2012ه
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 .189بكاعة لخًغ ، مغظ٘ ؾاب٤، م 23
ٍٓلت وؿُمت مغظ٘ ؾاب٤، م   24 َ218. 
 .219هٟـ اإلاغظ٘، م  25
ْبیت، ٓاعالج ؾیاؾت  26 ْع ٓزی٣ت ألا ض ؤهٓغ 2004 ماي في ، 2004 لٗام 373 البیان ؤلاؾتراجیجیت، ال ،للمٍؼ

 بلى:

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_fr.pdf 
27 Rapport Schuman sur l’Europe ,  l’etat de l’union 2007,fondation robert Schuman ,p213. 

28   ْ  .348عي، مغظ٘ ؾاب٤، مؾِام خغ
ْبُت، م  29 ْع غ خ٫ٓ ؤلاؾتراجُجُت ألامىُت ألا ْبي: ج٣ٍغ ْع  .5البرإلاان ألا
 هٟـ اإلاغظ٘ 30
ٍٓل وؿُمت، هٟـ اإلاغظ٘، م 31 َ218. 
اب(، 32 ا في ْاَغة ؤلاَع ْجإزحَر ْلُت  ٓعاث البِئت الض ٓم  مدمض اإلاهالخت، )الخُ مجلت الٗغبُت للٗل

 .69م ، 2009، قخاء 21، الٗضصالؿُاؾُت
ٓاع( 33 ٓهت بلى ؾُاؾت الج ْاإلاخٓؾِ ... مً بغقل ْبا  ْع ْلُت بال٣اَغةمدمض مُإ، )ؤ  مجلت الؿُاؾت الض

 .41-40، م م 2006، ظاهٟي  163، الٗضص
ْعْ 34 ٓع زلُٟي ، )الكغا٦ت ألا ٓهت بلى الاجداص مً ؤظل اإلاخٓؾِ(، -ٖبضالى مخٓؾُُت: مً اٖالن بغقل

ٓع. ظامٗت الجؼاثغ  خت ص٦خ ْالٗال٢اث 3اَْغ ٓم الؿُاؾُت  الم، ٢ؿم الٗل ٓم الؿُاؾُت ْؤلٖا : ٧لُت الٗل

ْلُت، م  .213الّض
ٓاع ٖلى ألامً  35 ٓن يبِ آلازاع الؿلبُت للج ٓاع : صعاؾت في م٩ ْبُت للج ْع ٖٓمامت ، )الؿُاؾت ألا حر ب َػ

ْبي (، مغظ٘ ؾاب٤ ، م ْع  .246ألا
ْ ا 36 ْبا اإلآؾٗت  ْع ْبُت، ؤ ْع ٓاع: بَاع ظضًض للٗال٢اث م٘ الجحران في الكغ١ مظ٦غة مً اإلآٟيُت ألا لج

 .12، م 2003ماعؽ 11، في 2003لٗام  104ْ الجىٓب، البُان 
٢ٓ٘ الخالي: 37 ض اهٓغ ٖلى اإلا ْبا، للمٍؼ ْع ٓماث ظحران ؤ ْبُت، مغ٦ؼ مٗل ْع ٓاع ألا  ؾُاؾت الج

http://www.enpi-info.eu/main.php?id=410&id_type=2 
ٓع زلُٟي، مغظ38  .213٘ ؾاب٤، مٖبضالى
ْعْ 39 ٢ٓ٘ الخالي:-الكب٨ت ألا ض اهٓغ ٖلى اإلا  مخٓؾُُت  لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، للمٍؼ

http://www.euromedrights.org/ara/archives/7339 
 .184بكاعة لخًغ ، مغظ٘ ؾاب٤، م 40
ْعْ  41 ٓمُت ألا ٢ٓ٘ الخالي:-مىبر اإلاىٓماث ٚحر الخ٩  مخٓؾُُت،  ؤهٓغ ٖلى اإلا

http://90plan.ovh.net/~euromedp/spip/index.php?&lang=ar 
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ٓاع ؾُاؾت  42 ْبُت، الج ْع ٓزی٣ت ألا ض ؤهٓغ 2004 ماي في ، 2004 لٗام 373 البیان ؤلاؾتراجُجُت، ال ،للمٍؼ

 بلى:

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_fr.pdf 
عي، مغظ٘ ؾاب٤، م 43  .353ؾِام خْغ
 .200ؾاب٤، م بكاعة لخًغ، مغظ٘ 44
 .41مدمض مُإ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م  45
ْعْ 46 ٓمُت ألا ٢ٓ٘ الخالي:-مىبر اإلاىٓماث ٚحر الخ٩  مخٓؾُُت،  ؤهٓغ ٖلى اإلا

http://90plan.ovh.net/~euromedp/spip/index.php?&lang=ar 
٢ٓ٘ الخالي  47 ض اهٓغ ٖلى اإلا ْبا، للمٍؼ ْع ٓماث ظحران ؤ ْبُت، مغ٦ؼ مٗل ْع ٓاع ألا  :ؾُاؾت الج

http://www.enpi-info.eu/main.php?id=410&id_type=2 
ا ٖلى مى٣ُت ظىٓب ٚغب  48 ْجإزحَر ٓاع  ْبُت للج ْع ؾلُمت بً خؿحن ، )ألابٗاص ألامىُت للؿُاؾت ألا

 .71، م2013، ؾىت3((، عؾالت ماظِؿتر، ظامٗت الجؼاثغ2012-2004اإلاخٓؾِ )
49  ْ ٓماث ظحران ؤ ْبُت، مغ٦ؼ مٗل ْع ٓاع ألا ٢ٓ٘ الخالي:ؾُاؾت الج ض اهٓغ ٖلى اإلا ْبا، للمٍؼ  ع

http://www.enpi-info.eu/main.php?id=410&id_type=2 
 .99ظما٫ َُبي، مغظ٘ ؾاب٤، م  50
٢ٓ٘ الخالي:  51 ض اهٓغ ٖلى اإلا ْبا، للمٍؼ ْع ٓماث ظحران ؤ ْبُت، مغ٦ؼ مٗل ْع ٓاع ألا  ؾُاؾت الج

http://www.enpi-info.eu/main.php?id=410&id_type=2 
ْعْ 52 ٢ٓ٘ الخالي:-الكب٨ت ألا ض اهٓغ ٖلى اإلا  مخٓؾُُت  لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، للمٍؼ
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